
Działaj
w Kamieniu



O Kamieniu

▪ Pawilon edukacyjny Kamień to centrum edukacji 
ekologicznej Zarządu Zieleni m.st. Warszawy 
i serce Dzielnicy Wisła. 

▪ W Kamieniu edukację przyrodniczą prowadzimy 
w terenie, pośród niezwykłej przyrody obszaru 
Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły”. 

▪ To także przestrzeń debat, spotkań, wymiany 
doświadczeń, kreatywności i kultury, otwarta dla 
wszystkich mieszkańców.



Wyjątkowa architektura

▪ Budynek i jego otoczenie zostały zaprojektowane przez 

krakowską pracownię eM4 Pracownia Architektury 

Brataniec.

▪ Pawilon nawiązuje do pobliskiego głazu narzutowego 

i wpisuje się w nadwiślański krajobraz. 

▪ Przestrzeń Kamienia została wielokrotnie 

nagrodzona: Grand Prix Nagrody Architektonicznej 

POLITYKI, Nagrodą Architektoniczną Prezydenta 

m.st. Warszawy, nagrodą w Konkursie Polski Cement 

w Architekturze oraz nagrodą Towarzystwa Urbanistów 

Polskich. Obiekt otrzymał także nominację do nagrody 

Mies van der Rohe Award 2022.Fot. Marcin Czechowicz



Sąsiedztwo Wisły

▪ Pawilon został wybudowany nad Wisłą 
przy ul. Wybrzeże Puckie 1 w ramach projektu 
Life+ WislaWarszawska.pl. 

▪ Budynek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie 
rzeki, lasów łęgowych oraz poddanych restytucji 
łąk zalewowych. 

▪ Lokalizacja pawilonu umożliwia poznawanie 
naturalnego bogactwa Wisły. W Kamieniu 
skupiamy się na popularyzacji wiedzy o ptakach 
i przyrodzie nadwiślańskiej oraz propagowaniu idei 
ochrony obszarów Natura 2000. 

Realizacja projektu Life+ „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej 
Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” prowadzona była dzięki 
dofinansowaniu z Instrumentu Finansowego Life+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 



Wydarzenia

Co robimy w Kamieniu?

▪ zajęcia edukacyjne dla dzieci

▪ eko-warsztaty

▪ spacery przyrodnicze

▪ wykłady ekspertów

▪ koncerty, spektakle

▪ spotkania sąsiedzkie

▪ wystawy

i inne…



Przestrzeń Kamienia

▪ Wielofunkcyjna sala na parterze pozwala 
na zróżnicowaną aranżację i może pomieścić 
maks. 50 osób w układzie teatralnym.

▪ W pełni przeszklony front budynku i możliwość 
rozsunięcia drzwi otwiera przestrzeń na okoliczną 
przyrodę i zdecydowanie większą publiczność.

▪ Wokół budynku znajdują się ławki, drewniany podest, 
miejsce na ognisko, ścieżka inspirowana ławicami 
wiślanymi, stojaki rowerowe i parking 
z miejscem dla osób z niepełnosprawnością. 

▪ Pawilon jest dostępny architektonicznie dla osób 
o ograniczonej mobilności, a także posiada pętlę 
indukcyjną dla osób słabosłyszących. 

Wizualizacja wnętrza



Wyposażenie

W Kamieniu dostępne są:

▪ rzutnik, ekran, głośnik i mikrofony,

▪ stoły, krzesła, pufy i leżaki,

▪ materiały edukacyjne,

▪ gry terenowe dla dzieci,

▪ scenariusze lekcyjne,

▪ lornetki, lupy, mikroskopy,

▪ wiślane gadżety.



Wokół pawilonu



Dojazd

Pawilon Edukacyjny Kamień

ul. Wybrzeże Puckie 1
03-301 Warszawa



2022 rok w Kamieniu

97zajęć przyrodniczych

dla 2251uczniów

97warsztatów edukacyjnych

dla 1738uczestników

14spacerów przyrodniczych

15wykładów eksperckich

7koncertów

6spektakli teatralnych

10spotkań

14wystaw 2 akcje adopcji roślin

3miejskie imprezy

1 łąkomat



2023 rok w Kamieniu…

…Czekamy na Twoją zieloną inicjatywę!



Obszary tematyczne

Działania w Kamieniu powinny wpisywać się w jeden lub więcej poniższych obszarów:

▪ wzmacnianie świadomości i dobrych nawyków proekologicznych u mieszkańców Warszawy, 

▪ popularyzacja wiedzy o ptakach i przyrodzie nadwiślańskiej,

▪ propagowanie idei ochrony obszarów Natura 2000 oraz odkrywanie różnych walorów tego obszaru,

▪ popularyzowanie wykorzystania terenów nadwiślańskich jako miejsca zróżnicowanych aktywności 
o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym,

▪ ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu,

▪ wspieranie wdrażania ekoinnowacji,

▪ przeciwdziałanie zmianom klimatu, adaptacja do zmian klimatu, 

▪ kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji,

▪ inny niż określony wyżej, mieszczący się w inicjatywach o charakterze społecznym i lokalnym, 
w tym również w ramach wzmacniania więzi sąsiedzkich, krajoznawstwa, propagowania walorów 
przyrodniczych i kultury innych regionów.



Jak się zgłosić?

1. Przygotuj informacje o swojej zielonej inicjatywie: 

▪ nazwę projektu, 

▪ krótki opis, 

▪ proponowany termin, 

▪ planowaną liczbę uczestników, 

▪ potrzebny sprzęt.

2. Pamiętaj, że wydarzenia w Kamieniu powinny być bezpłatne 
i otwarte dla mieszkańców i wpisywać się w jeden z obszarów tematycznych.

3. Zapoznaj się z zasadami korzystania z przestrzeni Kamienia.

4. Wypełnij formularz i wyślij na adres kamien@zzw.waw.pl.

https://zzw.waw.pl/wp-content/uploads/2023/02/Formularz-rezerwacji-przestrzeni-w-Kamieniu.docx


Skontaktuj się:

tel. 723 248 991
kamien@zzw.waw.pl
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